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Introduction

Objective & Mission

Thailand Business Council (TBC) – Dubai and the
Northern Emirates of UAE is a non-profit organization set
up by Thai business group located in Dubai and the
Northern Emirates of UAE, under the approval and
permission by Dubai Chamber of Commerce and
Industry. TBC has been unofficially founded in August
2010 by the support from Thai government sectors
including Royal Thai Embassy Abu Dhabi, Royal Thai
Consulate-General Dubai, Thai Trade Office in Dubai
Tourism Authority of Thailand (Dubai Office) and Thai
Airway. TBC has comprised of extensive Thai business
sectors in UAE, for instance, service sectors in restaurants,
spa, hotel and several industries including oil and gas,
media, event organizer, food, construction, building
materials, general trading, etc. Recently, there are about
100 companies and individuals joining TBC.

• To be an official conduit to promote and update news and information so
as to support Thai and Thai-related business in UAE in respect to the
difference of business and culture.
• To be a major conduit to link member to member and member to potential
business outside Thai Business Council
• To be a central of information and networking for members and the
potential to tap and leverage the benefits from it
• To be an official channel for members to communicate and/or raise any
concern, and represent the group to voice such concerns/opinions to
public
• To be a mediator in promoting cross-cultural exchange between UAE and
Thailand, and represent Thailand in view of commercial, economics, and
culture

สภานักธุรกิจไทยในดูไบและรัฐตอนเหนือของสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส
เปนองคกรไมแสวงหากำไรซ่งกอตั้งโดยกลุมนัก
ธุรกิจไทยในรัฐดูไบและรัฐตอนเหนือของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
ภายใตการอนุมัติอยางเปนทางการของ หอการคาดูไบ สภา
นักธุรกิจฯ ไดมีการเร่มวางรากฐานข้นมาในเดือนสิงหาคมป
2553 โดยความรวมมือและสนับสนุนเปนอยางดีจากภาครัฐ
ซ่งรวมถึง สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุง อาบูดาบี
สถานกงสุลใหญไทย ณ เมืองดูไบ, สำนักงานสงเสรมการคาใน
ตาง ประเทศ ณ เมืองดูไบ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สำนักงานดูไบ และการบินไทย โดยสภานักธุรกิจฯทำหนาที่เปน
ศูนยกลางทาง การคาของผูประกอบการไทยในสหรัฐอาหรับ
เอมิเรสต โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคธุรกิจรานอาหาร สปา
โรงแรมและ ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆเชน น้ำมันและกาซ สื่อ
ผูจัดงาน กิจกรรม อาหาร การกอสราง วัสดุกอสราง
และการคาทั่วไป
ปจจบันมีสมาชกบรษัทและบุคคลธรรมดา
ในหลากหลายสาขา อาชพกวา 100 รายเขารวมกับสภาฯ

• ทำหนาที่เปนชองทางหลักในการประชาสัมพันธและแจงขาวสารตางๆเพื่อสนับสนุน
ภาคธุ ร กิ จ ของคนไทยและธุ ร กิ จ ที ่ เ กี ่ ย วข อ งในประเทศสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รสต
โดยคำนึงถึงความแตกตางทางธุรกิจและวัฒนธรรม
• ทำหนาที่เปนชองทางหลักในการรวมตัวระหวางสมาชกในสภา และระหวางสมาชก
ของสภากับนักธุรกิจอื่นๆ
• ทำหนาที่เปนศูนยกลางขอมูลและขาวสาร สรางเครอขายระหวางสมาชกและนัก
ธุรกิจผูมีศักยภาพใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด
• ทำหนาที่เปนศูนยกลางรับฟงเร่องราวปญหาทางการคา และเปนกระบอกเสียงเพื่อ
แจงปญหานั้นไปสูสาธารณะ
• ทำหนาที่เปนตัวกลางในการประชาสัมพันธการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวาง
ทองถิ่นและประเทศไทย และใหขอมูลของประเทศไทยในดานการคา เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมแกชาวตะวันออกกลาง

Honorary Member
• Royal Thai Embassy Abu Dhabi
• Royal Thai Consulate-General Dubai
• Thai Trade Office
• Tourism Authority of Thailand (Dubai office)
• Thai Airways

Member Benefits
• Be able to access information sources as well as related
regulations for doing business in UAE and the Middle East
• Be able to find potential business partners, increasing
opportunity of investment and business development
• Be able to join more than 20 TBC’s marketing events each
year
• Be able to voice concerns and opinions through TBC to
the state sectors

สิทธประโยชนของสมาชก
• สามารถเขาถึงแหลงขอมูล ขาวสาร ตลอดจนกฏระเบียบที่เกี่ยว
ของในการทำธุรกิจใน UAE และตะวันออกกลาง
• สามารถเขาถึงพันธมิตรที่มีศักยภาพ เพิ่มโอกาสในการลงทุน
และตอยอดทางธุรกิจ
• สามารถเขารวมกิจกรรมของสภาฯที่จัดข้น เพื่อสงเสรมการ
ตลาดและการลงทุนมากกวา 20 ครั้งในรอบป
• สามารถใชสภาเปนชองทางผานขอคิดเห็น ขอเรยกรองตอภาครัฐ

Corporate Member
•
•
•
•

Thai-Owned Company or Professional working in Thai-related
Company based in Dubai or Northern Emirates of UAE
2 PAX to join TBC event
Be able to present/advertise logo, Promotional media in any TBC event
500 AED/Year, One company One Vote

สมาชกนิติบุคคล
•
•
•
•

บรษัทของคนไทยหรอผูประกอบวชาชพในบรษัทที่เกี่ยวของกับประเทศไทย
ในรัฐดูไบและเอมิเรตสเหนือ
สามารถเขารวมกิจกรรมของสภาฯได 2 ทาน
สามารถแสดงตราสินคาหรอสื่อประชาสัมพันธในกิจกรรมของสภาฯได
คาธรรมเนียมสมาชก 500 AED ตอปและมีสิทธ์ในการออกเสียงโหวต 1
เสียงตอบรษัท

สมาชกกิตติมศักดิ์
• สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอาบูดาบี
• สถานกงสุลใหญไทย ณ เมืองดูไบ
• สำนักงานสงเสรมการคาระหวางประเทศ ณ เมืองดูไบ
• การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สำนักงานดูไบ
• การบินไทย

Individual Member
•
•
•

Thai Professional or any nationality that shares the same TBC
Objectives
1 PAX to join TBC event
100 AED/Year, One Individual One Vote

สมาชกบุคคลทั่วไป
•
•
•

ผูประกอบการไทยหรอสัญชาติอื่นที่มีจดมุงหมายเดียวกับสภาฯ
สามารถเขารวมกิจกรรมของสภาฯได 1 ทาน
คาธรรมเนียมสมาชก 100 AED ตอปและมีสิทธ์ในการออกเสียงโหวต 1
เสียงตอคน

Overseas Member
•
•
•

Thai-related business corporate
500 AED/Year
Be able to join TBC’s activities

สมาชกตางประเทศ
•
•
•

นิติบุคคลซ่งมีธุรกิจเกี่ยวกับประเทศไทย
คาธรรมเนียมสมาชก 500 AED ตอป
สามารถเขารวมกิจกรรมของสภาได

New members can be applied and upon approval of
simple majority of TBC Administrative board votes
สมาชกใหมสามารถสงใบสมัครเพื่อรอการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบรหารสภาฯใหลงมติรับรองได
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Membership Application
Please kindly complete the application (กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน)
Membership Type (ประเภทสมาชก)
Corporate member (สมาชกนิติบุคคล)
Overseas member (สมาชกตางประเทศ)

Individual member (สมาชกบุคคลทั่วไป)

Company Information (ขอมูลบรษัท)
Company name (ช่อบรษัท)
Business category (ประเภทธุรกิจ)
Key Product / Service (ผลิตภัณฑ / บรการหลัก)
Target Groups / Customers (กลุมเปาหมาย)
Address (ที่ตั้ง)
Telephone (โทรศัพท)
Fax (แฟกซ)
Branch office in Dubai or Northern Emirates / Thailand (for foreign company)
มีสำนักงานตั้งอยูในเมืองดูไบหรอรัฐทางตอนเหนือของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส หรอในประเทศไทย (สำหรับบรษัทตางชาติ)
Yes (มี)
No (ไมมี)
Address (ที่ตั้ง)
Telephone (โทรศัพท)
Fax (แฟกซ)
Email
Website

Personal Contact
Full name (ช่อ-นามสกุล)
Nationality (สัญชาติ)
Position (ตำแหนง)
Mobile Phone (โทรศัพทมือถือ)
Email

Full name (ช่อ-นามสกุล)
Nationality (สัญชาติ)
Position (ตำแหนง)
Mobile Phone (โทรศัพทมือถือ)
Email

Company profile in brief (ประวัติบรษัทโดยสังเขป)

Reasons for joining TBC (เหตุผลในการเขารวมเปนสมาชกสภาฯ)

สมาชกสามารถชำระคาธรรมเนียม
สมาชกรายปโดยโอนเงนเขาบัญช
Emirates NBD (HQ Branch)
Account name : Thailand Business Council
Account number : 1014373330901
Swift Code
: EBILAEAD

I have read and agreed to all the terms and conditions and I would like to join
Thailand Business Council (TBC) – Dubai and the Northern Emirates of UAE
ขาพเจาไดอานและยอมรับหลักการและเง่อนไขทั้งหมดแลวและตองการจะเขารวมเปน
สมาชกของสภานักธุรกิจไทยในดูไบและรัฐตอนเหนือของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส

